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خمتلفثنائي وواقع  ةجديد تركية حكومة: 2002 ت الرتكية األفريقية بعد قاالعال  

 

                                ******* 

 :ملخص
 عد وصول حزب العدالة والتنمية إىلحبث التوجه الرتكي اجلديد حنو القارة األفريقية خصوصا ب ىلإهتدف الدراسة 

، والذي  أعلن  عن جمموعة من الفعاليات واملشاريع اهلادفة لتطوير واقع العالقات الرتكية 2002احلكم يف تركيا هناية سنة 
يس باعتبارها املبادر الرئ -األفريقية وخاصة مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، غري أن ما مييز نظرة حكومة حزب العدالة 

هي توجهها الشامل جلل جماالت التعاون السياسية والدبلوماسية واالقتصادية والتجارية واألمنية إضافة  -لتطوير العالقات 
إىل املساعدات اإلنسانية والتنموية اليت كانت مبثابة داعم قوي لتطوير العالقات الثنائية ولزيادة ثقة األفارقة جبدية األتراك يف 

 ت الثنائية.االرتقاء بالعالقا
Abstract: 
The study aims to discuss Turkey's new orientation towards the African 

continent, especially after the arrival of the Justice and Development 
party(AKP) to power in Turkey by the end of the year 2002, which 
announced a series of events and projects aimed at the development of the 
reality of the Turkish-African relations, especially with countries situated in 
the south of the Sahara (Sub Saharan States), but what distinguishes the vision 
of the government  of Justice party  -as the main initiator to develop relations- 
 is a mass-oriented for most of the fields : political, diplomatic, economic, 
trade and security cooperation, in addition to humanitarian and development 
assistance which was a strong supporter of the development of bilateral 
relations and to increase the confidence of Africans that the Turks are serious 
about improving bilateral relations. 
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 مقدمة
شهدت العالقات الرتكية األفريقية بعد سقوط اإلمرباطورية العثمانية تراجعا كبريا تسببت فيه عوامل عديدة أمهها 

والذي قاده زعيمها كمال أتاتورك، حيث اتبع هنجا خمتلفا عن هنج  1923احلديثة بعد سنة  التوجه اجلديد لرتكيا
اإلمرباطورية، وذلك من خالل سياساته العلمانية اليت سعى من خالهلا إىل تقريب تركيا وربطها جبوارها األورويب وإبعادها عن 

ة األفريقية منذ تأسيس تركيا احلديثة وإىل غاية هناية سنة روابطها التارخيية واحلضارية، وبنظرة متفحصة للعالقات الرتكي
، جند أهنا كانت يف أدىن مستوياهتا خصوصا مع دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، واليت سجلت وجود سفارة 2002

ووصول  2002وهي سفارة مجهورية جنوب أفريقيا، غري أن الوضع اختلف متاما بعد سنة  1997واحدة برتكيا يف العام  
احلكومة الرتكية اجلديدة اليت قادها حزب العدالة والتنمية، والذي أعلن عن  تبين سياسة خارجية جديدة للبالد، وهو ما 

 استدعى وضع التساؤالت الرئيسية التالية:
 ؟2002تتمثل مرتكزات وأهداف السياسة اخلارجية الرتكية بعد سنة  فيم

 لسياسة؟وما مكانة القارة األفريقية يف تلك ا
 فيم متثلت العالقات الرتكية األفريقية اجلديدة وما جماالهتا؟

 ما مستقبل العالقات بني الطرفني؟
 ميكن معاجلة وتفكيك التساؤالت أعاله من خالل العناصر التالية:

 مبادئ وأهداف السياسة الخارجية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية: -أوال
والذي يطلق عليه مهندس السياسة اخلارجية  -العدالة والتنمية الربوفيسور أمحد داود أوغلو يرى القيادي يف حزب 

العمق اإلسرتاتيجي" بأن رؤية تركيا للعامل يف القرن الواحد والعشرين تقوم على ضرورة به "يف كتا -حلكومة العدالة والتنمية
 بية وفعالة وهي كالتايل:مبادئ للوصول إىل  تطبيق سياسة خارجية إجيا ةبستااللتزام 

 المبدأ األول: التوازن السليم بين الحرية واألمن
اعترب أوغلو أنه من دون حتقيق أي دولة للتوازن بني احلرية واألمن بداخلها فلن تستطيع التأثري يف حميطها، كما أن 

حرياهتا يف مقابل ذلك، فاألنظمة اليت  هذه األخرية األمن لشعوهبا وعدم تقليصية النظم السياسية مرتبط بتوفري حتقق مشروع
، كما أن األنظمة اليت تضحي لطويةتوفر األمن لشعوهبا يف مقابل حرماهنا من احلرية ستتحول مع مرور الزمن إىل أنظمة س

 باألمن حبجة منح الكثري من احلريات، ستصاب حبالة اضطراب خميف.
احلادي عشر من سبتمرب واليت رافقتها عديد املمارسات  ويتعرض أوغلو إىل التوجه الذي ساد العامل بعد أحداث

ا بسياسة الدولة الرتكية احلريصة على صون مسألة احلريات ه  و  ن   واإلجراءات املقلصة للحريات حبجة التهديدات اإلرهابية، م  
 . (1)انطالقا من إمياهنا بالدميقراطية اليت اعتربها أفضل قوة ناعمة متتلكها تركيا

 اني: تصفير المشكالت مع دول الجوار"صفر مشاكل"المبدأ الث
يذكر داود أوغلو أن املقارن لوضع تركيا قبل وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، سيجد أن عالقات تركيا 

إضافة إىل تطور العالقات الرتكية  -2011قبل اندالع األزمة سنة  -بدول اجلوار أصبحت عالقة جيدة بدءا بسوريا 
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ية لدرجة استخدام تركيا ملطار "باتوم" اجلورجي وكأنه مطار تركي وهو ما ميكن اعتباره جناحا دبلوماسيا مهما، ونفس اجلورج
 األمر ينسحب على بلغاريا وإيران.

 المبدأ الثالث: التأثير في األقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار
حيث كان ن والشرق األوسط والقوقاز ودول آسيا الوسطى، واملقصود من هذا املبدأ تأثري تركيا يف منطقة البلقا

يف البلقان يف سنوات التسعينيات خصوصا يف أزمات البوسنة واهلرسك وكوسوفو، خبالف  اهتمام مؤثر وجادللخارجية الرتكية 
ت عالقة الطرفني التأثري يف منطقة الشرق األوسط والذي كان حمدودا بسبب اخللفيات التارخيية والصورة السلبية اليت رمس

ببعضهما، غري أن الضرورات الرباغماتية للتعاون والتنسيق الدبلوماسيني حطمت تلك احلواجز النفسية والتارخيية، وجعلت 
، حيث أضحت تركيا متلك قدرات واتصاالت 2002أوسطية فعالة خصوصا بعد سنة تركيا أكثر التزاما بسياسة شرق 
عندما كان وزيرا  2004األوسط حلظة بلحظة، وقد دلت زيارة عبد اهلل غول للبنان سنة  جتعلها متابعة للتطورات يف الشرق

على اهتمام تركي واضح بواقع ومشاكل منطقة الشرق  -األوىل لوزير خارجية تركي للبنان الزيارةواليت كانت  -للخارجية
 .  (2)األوسط

 المبدأ الرابع: السياسة الخارجية متعددة األبعاد
ا املبدأ أن العالقات مع خمتلف الالعبني الدوليني ال تعد بديلة عن بعضها البعض، بل متكاملة فيما بينها، ويقصد هبذ

وهو مبدأ يضع عالقات تركيا اإلسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية يف إطار ارتباطها حبلف الناتو حتت مفهوم 
اإلحتاد األورويب بالتزامن مع سياسات تركيا وعالقاهتا املتطورة مع روسيا  العالقات الثنائية، كما أن سعي تركيا لالنضمام إىل

سبق أن السياسة متعددة  ميكن فهمها يف إطار متضاد وإمنا يف إطار متكامل، واملقصود حتديدا من خالل ما وأوراسيا ال
اسات مؤسسية راسخة. وهو ما ال تتضارب وال تتناقض مع بعضها، إذ أهنا سي 2002األبعاد اليت تنتهجها تركيا منذ 

خيتلف عما كان عليه الوضع يف فرتة احلرب الباردة، حيث أن أي تنسيق مع املعسكر الشرقي يعد استعداء للمعسكر الغريب 
 والعكس صحيح.

 المبدأ الخامس: الدبلوماسية المتناغمة  
تضافتها عديد املنظمات الدولية واسنشاطا بارزا من خالل عضويتها يف  2003شهدت الدبلوماسية الرتكية منذ سنة 

قمة حلف مشال األطلسي وقمة منظمة التعاون اإلسالمي،  2003، فقد استضافت تركيا منذ لعديد املؤمترات الدولية
حتاد األفريقي، وذلك بعد انفتاحها على إىل أن أصبحت عضوا مراقبا يف اال 2007ومنتديات دولية كثرية، ووصلت سنة 

 هي سنة أفريقيا.  2005وإعالن احلكومة الرتكية بأن سنة  القارة األفريقية
بفرتة التغيري اإلجيايب اليت من خالهلا تركيا من  2002وقد أطلق أمحد داود أوغلو على الفرتة اليت امتدت من سنة 

 صفة دولة مركز إىل صفة القوة العاملية.
 المبدأ السادس: أسلوب دبلوماسي جديد

ول تركيا من دولة جسر إىل دولة فاعلة، حيث أدى مفهوم دولة اجلسر إىل أن تظهر تركيا يتمثل هذا األسلوب يف حت
للشرقي بأهنا غربية وتظهر للغريب بأهنا شرقية، لذلك دعا أوغلو إىل رسم خريطة جديدة لرتكيا جتعل منها دولة ذات دور 
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ابر الشرق ومنتدياته باسم هويتها الشرقية، وأن رئيسي ومركزي وذلك من خالل عملها على إنتاج أفكار واقرتاح حلول يف من
ينسحب على السياسيني األوروبية، وتطبيق تلك اخلطة ال  تقدم يف ذات الوقت رؤيتها ملستقبل أوروبا يف احملافل

وبا بشكل والدبلوماسيني فقط، بل يتعداهم للمثقفني األتراك أيضا والذين عليهم مجيعا نقل موروثاهتم التارخيية واحلضارية ألور 
 .  (3)ائجيعل األوروبيني يعتربون أن انضمام تركيا هلم يعد مكسبا ال عب

كبري مستشاري الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان والناطق الرمسي   -ويف  ذات السياق حتدث الدكتور إبراهيم كالن 
أحدها تعرض له  2002ة منذ سنة مبادئ رئيسية ارتكزت عليها سياسة تركيا اخلارجي ةثالثعن  -باسم الرئاسة الرتكية 

فيتطرق أوهلما إىل العدالة السياسية واالقتصادية واليت  ناملبدآن اآلخران بني احلرية واألمن، أما الربوفيسور أوغلو وهو التواز 
ول أكد من خالهلا القادة األتراك على وجوب إقامة النظام العاملي على مبادئ العدالة واملساواة كشرط مسبق إلجياد حل

مستدامة طويلة األجل للصراعات املوجودة يف العامل، ويذكر الدكتور كالن بأن تركيا أسست عالقاهتا مع العامل اخلارجي على 
هذا النمط مع كل من البلقان ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وباقي دول العامل ، كما أكدت على ذات املبدأ يف سياق 

وذلك عند تعرضها للقضية الفلسطينية، إذ أكدت على إهناء االحتالل  تحدة،حديثها عن إصالح منظومة األمم امل
الفلسطيين، ومحلت اجملتمع الدويل مسؤولية حتقيق العدالة السياسية للشعب الفلسطيين، كما طرحت تركيا مسألة مهمة يف 

إذ  2011العاصمة الرتكية اسطنبول سنة  واليت استضافتهاة للبلدان األقل منوا يف العامل القمة الرابعة ملنظمة األمم املتحد
حتدثت عن رفع الظلم االقتصادي عن الدول الضعيفة ودعت الدول الغنية يف العامل لتقدمي املساعدة إىل الدول الفقرية يف 

 أفريقيا وآسيا باخلصوص.   
قق من خالل التجارة واالستثمار، اليت تتح التنمية االقتصادية والتجارية فتطرق فيه إبراهيم كالن إىل أما املبدأ الثالث

يف العامل واملرتبة السادسة ضمن أكرب  تقتصادياالسابعة عشر عامليا ضمن أكرب اال حيث استطاعت تركيا الوصول إىل املرتبة
يا إذا ما قورنت مع أوروبا، وقد سعت القيادة الرتكية إىل تنويع عالقاهتا االقتصادية مع القوى الصاعدة يف آس تقتصاديااال

 سرتاتيجيتها للتواصل مع قوى ودول غري غربية.التينية يف اوأمريكا ال
ومتكنت تركيا يف هذا اإلطار من إقامة مشاريع  اقتصادية تعاونية هبدف حتقيق التكامل االقتصادي مع الدول اجملاورة 

افا للوصول إىل ما يسميه الدكتور  عن طريق إقامة مناطق للتجارة احلرة وتسهيل متطلبات احلصول على التأشرية معها، استهد
التمكني املتبادل"، أي خلق وضع اقتصادي مريح جلميع األطراف املعنية بالتبادل االقتصادي والتجاري، وقد ":      كالن ب

ا األسود والبحر األبيض املتوسط وآسي التجاريني يف الشرق األوسط والبحرأمثرت تلك السياسة نتائج مرحبة لرتكيا وشركائها 
 .  (4)الوسطى

 ثانيا- مكانة القارة األفريقية في السياسة الخارجية الجديدة لتركيا:
 أفريقيا في عهد تركيا الحديثة:  .أ 

ن هتميش القارة األفريقية يف عالقات تركيا احلديثة استمر ألكثر من سبعني سنة خصوصا يف الدول إميكن القول 
مع اعتماد احلكومة الرتكية آنذاك خلطة  1998عاد من جديد ولو نظريا سنة  وراء الصحراء، غري أن  االهتمام مافي الواقعة

االنفتاح على أفريقيا" واليت أعدهتا وزارة اخلارجية وشارك يف التحضري هلا عدد من الفاعلني احملليني املتمثلني ":          عمل مسيت ب 
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كات واملؤسسات اخلاصة، إضافة إىل األفارقة الذين حضروا يف رجال أعمال وجمتمع مدين وممثلي الوزارات وممثلي عديد الشر 
 عديد االجتماعات ملناقشة تطوير العالقات الرتكية األفريقية.

أمهها رفض  1997ا الدولية سنة وقد جاءت اخلطة املذكورة نتاجا ألسباب ومشاكل عديدة شهدهتا تركيا يف عالقاهت
سباب تتعلق بالصراع الرتكي مع اليونان وقربص، وهو األمر الذي دفع األتراك حتاد األورويب ترشيح تركيا لالنضمام له ألاال

يتجهون إىل بدء انتهاج سياسة خارجية أوسع وأكثر انفتاحا على العامل  جعلهملتجميد احلوار السياسي مع األوروبيني و 
 .(5)اخلارجي غري الغريب

على أربعة عوامل رئيسية متثل أوهلا يف  1998ملعلنة سنة وقد ارتكزت خطة االنفتاح الرتكية على القارة األفريقية ا
العامل الدبلوماسي، والذي هدفت من خالله تركيا إىل زيادة عدد التمثيليات الدبلوماسية يف أفريقيا، ورفع مستوى التمثيل 

زيارات الرمسية، وهو ما إىل أرقى درجاته وهي درجة السفارة، أما العامل الثاين فتمثل يف الشق السياسي من خالل تبادل ال
يرتبط بشكل وثيق مع العامل الدبلوماسي، أما العامل الثالث فيتعلق باجلانب االقتصادي والتنموي، إذ هدفت تركيا إىل 
تشجيع التبادل التجاري وتنشيط العالقات االقتصادية بني الطرفني وزيادة الدعم اإلنساين والتنموي للقارة األفريقية اليت تعاين 

ل تنموية كبرية، أما العامل الرابع فهو العامل الثقايف حيث سعت القيادة الرتكية إىل تعميق أواصر التعاون الثقايف مشاك
وتطويره، خصوصا أن األفارقة يتشاركون مع األتراك يف بعد ثقايف يشملهما وهي الثقافة اإلسالمية واإلرث اإلسالمي الذي 

 .(6)يف حتسني واقع العالقات مع األفارقةيشكل عامال مشجعا ميكن االستناد عليه 
وقد تضمنت اخلطة جمموعة إجراءات اشرتطت تطبيقها للرقي بالعالقات مع الدول األفريقية، غري أن واقع التطبيق  

، حيث مل يزر تركيا إال 2003إىل غاية  1998كان يف أدىن مستوياته ويف أضعف صوره طيلة الفرتة املمتدة من سنة 
، يف حني أنه مل يزر أي مسؤول تركي رفيع املستوى أفريقيا طيلة الفرتة املذكورة 2000دي وكان ذلك سنة الرئيس التشا

، كما بقيت العالقات االقتصادية 1999باستثناء إقامة برملانيني أتراك للجان صداقة مع برملانيني سودانيني وكان ذلك سنة 
 والتجارية عند أدىن مستوياهتا.
باملشاكل  1998سن العالقات الرتكية األفريقية بالرغم من إعالن خطة االنفتاح سنة وميكن تفسري عدم حت

احلكومي، إضافة إىل  تالفئاإلواالضطرابات السياسية الداخلية يف تركيا بسبب تواجد ثالثة أحزاب من أطياف خمتلفة يف 
ة كبرية وما رافقه من أزمة اقتصادية حادة والذي خلف خسائر بشرية ومادي 1999الزلزال الكبري الذي حدث يف تركيا سنة 

 .2001و 2000وقعت بني سنيت 
وميكن اإلشارة إىل أن وزير خارجية حكومة االئتالف إمساعيل جيم، صرح مرات عديدة بتبين رؤية جديدة للسياسة 

 .(7)مهمة لرتكيا اخلارجية الرتكية تقوم على أبعاد متعددة تنظر من خالهلا إىل القارة األفريقية باعتبارها قارة
 للحكم في تركيا: والتنميةوصول حزب العدالة  .ب 

بدأت العالقات الرتكية األفريقية تتجه حنو التغيري، استنادا  2002مع وصول حزب العدالة للسلطة يف تركيا هناية سنة 
اآلسيوية مل تعد مناطق نائية ومصدرا إىل التغيري العام يف نظرة القيادة الرتكية اجلديدة للعامل، واليت ترى أن الدول األفريقية و 

 للمشكالت، بل جيب إقامة عالقات سياسية واقتصادية معها، مث تطوير تلك العالقات إىل شراكات إن تطلب األمر.
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 تقتصادياف إىل إعادة التموضع بني كربى االسرتاتيجية تركية هتدة اجلديدة للقارة األفريقية ضمن اوتدخل هذه النظر 
ن أجل ذلك اختذت تركيا من اإلرث التارخيي والثقايف منطلقا هلا، وأصبحت تشكل مواقف ووجهات نظر يف العامل، وم

إقليمية وعاملية خاصة هبا، حيث حتولت يف عالقاهتا مع الغرب من كوهنا دولة عادية إىل دولة تقرر مصريها بشكل مستقل، 
 .    (8)وقد شكل ذلك قيمة كبرية ومؤشرا واضحا لرؤيتها املستقبلية

وما بعدها استقرارا سياسيا داخليا ودعما خارجيا كبريا نتج عن سياسات  2003وقد شهدت تركيا بدءا من سنة
القطاع اخلاص اليت أولت احلكومة اهتماما خاصا هبا، إضافة إىل تراجع سيطرة احلكومة  تاحلكومة اجلديدة يف جمال استثمارا

واإلنتاج والبيع، مما أنتج ارتفاعا ملحوظا يف حجم  در رؤوس األموالعلى القطاع اخلاص، خصوصا فيما يتعلق مبصا
 .  (9)االستثمار جتاوز األربعة أضعاف خالل سبع سنوات

 اعتربها أمحد داود أوغلو دوال وقد انسحب التطور االقتصادي والسياسي لرتكيا على عالقاهتا مع الدول األفريقية واليت
ن للسياسة اخلارجية الرتكية التأثري يف السياسات اإلقليمية أو العاملية دون أن يكون لديها سرتاتيجية، حيث رأى بأنه ال ميكا

تصور ورؤية واضحة لعالقاهتا مع القارة األفريقية، كما أن املنظور الرتكي اجلديد ألفريقيا ال يعترب األخرية بعيدة عن تركيا، 
ت جوار مباشر مع أفريقيا، واعترب أن أفريقيا متثل ساحة اختبار حقيقي فرتكيا تعد من الناحية اجليو سياسية دولة أوراسية ذا

سرتاتيجي واألسلوب لى التصور اجليو سياسي والعمق االلرؤية السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة اليت ترتكز ع
 . (10)الدبلوماسي
 :2002محاور ومجاالت العالقات التركية األفريقية بعد  -ثالثا

كومة العدالة واليت مل يكتب هلا التطبيق، اعتمدت ح 1998االنفتاح على أفريقيا املعلنة سنة استنادا إىل خطة
لتجارة أعدت مستشارية ا 2003سرتاتيجية هتدف إىل تعزيز العالقات مع القارة األفريقية، فمنذ سنة والتنمية يف تركيا ا

والذي رافقته حركية سياسية  (11)مع الدول األفريقية" سرتاتيجية تطوير العالقات االقتصاديةاخلارجية  برناجما مسي " ا
 ودبلوماسية للمسؤولني األتراك جتاه القارة األفريقية، واليت ميكن توضيحها كالتايل:

 العالقات السياسية والدبلوماسية: .أ 
ب يف السنوات األوىل اهتمت تركيا بإرساء وضعها الداخلي السياسي واالقتصادي، واستطاعت يف وقت وجيز كس

االحرتام الداخلي واإلقليمي والدويل هلا وهو ما أعطى انطباعا جيدا لدى العامل عن قدرة القيادة الرتكية اجلديدة على املسامهة 
يف تطوير عالقات دولية سلمية وإجيابية، وقد رأت القيادة الرتكية ضرورة تطبيق مقوالت منظريها وعلى رأسهم الربوفيسور 

سنة القارة األفريقية أي سنة االنفتاح  2005ياسة اخلارجية متعددة األبعاد، حيث أعلنت سنة داود أوغلو فيما خيص الس
على أفريقيا وأعقبها يف نفس السنة زيارة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان لكل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وقد  

ا لفتحها اجملال أمام زيارات أخرى حنو القارة، واليت أمثرت يف كانت تلك الزيارة تارخيية بالنسبة لرتكيا والقارة األفريقية، نظر 
من أفريل صفة مراقب يف  منظمة وقت وجيز نتائج مهمة يف العالقات الرتكية األفريقية، حيث نالت تركيا بتاريخ الثاين عشر 

حتاد األفريقي، تيجي"لالنيل صفة "شريك اسرتا 2008حتاد األفريقي، واستطاعت بعد ثالث سنوات وحتديدا يف جانفي اال
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يف مدينة مدريد اإلسبانية واليت شارك فيها رئيس  2007واليت جاءت بعد القمة األفريقية  األوروبية اليت عقدت يف ديسمرب 
 . (12)الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أردوغان

لقمم يف تاريخ من أهم ا 2008أوت  21و 18اليت استضافتها تركيا بني يومي  2008وتعترب قمة اسطنبول 
العالقات املعاصرة بني تركيا وأفريقيا، حيث متحور عنواهنا حتت شعار" التضامن والشراكة من أجل مستقبل مشرتك"، وقد 

، وهو ما 2010-2009لنيل مقعد غري دائم يف جملس األمن لسنيت  2007توافقت القمة مع احلملة اليت بدأهتا تركيا سنة 
عوة تركيا الزعماء األفارقة حلضور القمة، وقد شهدت القمة حضورا أفريقيا مكثفا مبسؤولني مثلوا اعترب سببا رئيسيا آنذاك لد

دولة أفريقية منهم رؤساء كل من السودان وجيبويت وبوركينافاسو وجزر القمر وغينيا االستوائية، إضافة إىل ممثلني عن  53حنو 
مني العام للجامعة العربية ومستشار األمني العام لألمم املتحدة للشؤون حتاد األفريقي واألعشرين منظمة دولية بينهم رئيس اال

 األفريقية.
وقد هدفت القمة إىل وضع برنامج عمل لتطوير العالقات الرتكية األفريقية يف  خمتلف اجملاالت، حيث أعلنت تركيا 

ي إىل أرقى درجاته، كما أعلنت تركيا عن سعيها لفتح سفارات هلا يف القارة األفريقية، وتطوير مستوى التمثيل الدبلوماس
رغبتها يف زيادة حجم التبادل التجاري مع األفارقة وتوسيع نطاق الرحالت اجلوية املتبادلة، كما عربت عن استعدادها 

 .(13)للتعاون العلمي والثقايف من خالل تقدميها منحا دراسية للطلبة األفارقة
تعاون االقتصادي والثقايف والتجاري بني تركيا واألفارقة، والذي مثل وقد نتج عن القمة صدور إعالن اسطنبول لل

 األساس لبناء عالقات متطورة بني الطرفني.
االنضمام إىل البنك األفريقي للتنمية الذي يعد أكرب مؤسسة مالية يف القارة األفريقية،  2008واستطاعت تركيا سنة 

 ين للبنك والذي يسمح هلا باملسامهة يف رأس مال البنك.لتصبح تركيا العضو غري اإلقليمي اخلامس والعشر 
وقد ساعد هذا االرتباط املؤسسي الرتكي األفريقي يف توثيق الصالت وتعميقها، ويظهر ذلك واضحا من خالل مؤشر 

ئيس عبد اهلل غول تزايد عدد الزيارات املتبادلة بني املسؤولني األتراك ونظرائهم األفارقة، فعلى اجلانب الرتكي مثلت زيارة الر 
إىل كل من كينيا وتنزانيا حدثا بارزا، حيث كان أول رئيس تركي تتجه طائرته حنو بالد جنوب القارة األفريقية  2009سنة 

 . (14)بعد عقود من الزمن، وقد مثلت تلك الزيارة داللة واضحة على الرغبة الرتكية يف التواجد بالقارة األفريقية
مطلع  يفيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، و مؤمترا وزاريا بني ترك 75مت عقد حنو  2011و 2008ويف الفرتة ما بني 

 مؤمترا. 84وصل عددها إىل حوايل  2013سنة 
ومل تشمل الزيارات املتبادلة املستوى الرئاسي والوزاري فقط، بل تعدته إىل جلان الصداقة الربملانية، ففضال عن الصداقة 

، أنشأ الربملان الرتكي صداقة مع برملانات أفريقية أخرى كالربملان املايل سنة 1999دانية اليت أسست سنة الربملانية الرتكية السو 
 .  (15)2013سنة  غايلوالسن 2010والتنزاين سنة  2009 والغيين سنة 2006

وغان إىل  زيارة رئيس الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب أرد 2011وعلى مستوى الزيارات رفيعة املستوى سجلت سنة 
 . غالالسنكال من النيجر و   2013طلع سنة كل من السودان والصومال وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والغابون، كما زار م
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وقد سجلت تركيا أيضا زيارات رمسية عديدة لرؤساء كل من نيجرييا وتشاد وجيبويت والصومال وموريتانيا وتنزانيا 
 وأوغندا وزامبيا. 

اسة اجلمهورية يف تركيا قام بزيارات رمسية عديدة إىل أفريقيا منها إثيوبيا والصومال وجيبويت ومع وصول أردوغان إىل رئ
 . (16)2015يف جانفي 

وبنظرة حسابية بسيطة ومقارنة للحركية السياسية بني األتراك واألفارقة جنوب الصحراء منذ نشأة تركيا احلديثة سنة 
 يلي: تسجل الدراسة ما 1923

 : مت تسجيل أربع زيارات ملسؤولني أتراك للقارة.1998-1923يف الفرتة من 
 : مل تسجل أية زيارة.2003-1998يف الفرتة من 

سجلت مثانية عشر زيارة للقارة األفريقية منها  مثان زيارات من درجة رئيس مجهورية وسبع  :2014- 2003من 
ذا فضال عن زيارات الوزراء القطاعيني، حيث زيارات من درجة رئيس وزراء وثالث زيارات من درجة وزير خارجية، وه

( زيارة ملسؤولني أتراك للقارة ضمت رئيس اجلمهورية 37)حنو سبع وثالثي  ن 2011و 2009يت سجلت الفرتة بني سن
( زيارة لقادة 76) ، فيما سجلت نفس الفرتة حنو ست وسبعنيممثلني برملانينيووزراء من خمتلف القطاعات و  ورئيس احلكومة

 .(17)قة حنو تركياأفار 
ن واقع العالقات السياسية والدبلوماسية بني األفارقة واألتراك حتسن بشكل ملحوظ خالل ما تقدم ميكن القول إ ومن

سرتاتيجية اليت تعريها تلك القيادة ا يدل داللة واضحة على الرؤية االوهو م 2002منذ وصول حزب العدالة للسلطة سنة 
 مجت إىل واقع عملي ملموس.للقارة األفريقية، واليت تر 

اهتماما بالغا بتطوير متثيلها يف الدول األفريقية وخصوصا  2002لدبلوماسي أولت احلكومة الرتكية منذ ويف الشأن ا
مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، نظرا لإلمهال املسبق هلا مقارنة بالدول يف مشال أفريقيا واليت كانت لديها عالقات 

 لك حبكم عديد االعتبارات التارخيية والثقافية املشرتكة.دبلوماسية دائمة مع تركيا احلديثة بالرغم من ضعفها، وذ
، يف مقابل (18)قرارا رمسيا تركيا بإقامة مزيد من السفارات الرتكية يف أفريقيا ما وراء الصحراء 2005وقد سجلت سنة 

سجلت سنة ، حيث 2005يت كان عددها قليال جدا قبل العمل على إقامة سفارات لتلك الدول يف األراضي الرتكية، وال
 وجود سفارة واحدة ألفريقيا جنوب الصحراء يف تركيا، وهي سفارة مجهورية جنوب أفريقيا.   1997

( سفارة هلا 12) مع األفارقة، حيث سجلت اثين عشرةواستطاعت تركيا حتقيق تقدم ملحوظ يف عالقاهتا الدبلوماسية 
وجنوب  نغالالسا بإثيوبيا وكينيا ونيجرييا و وتنزانيا أحلقتهم بعد فتحها سفارتني يف كل من ساحل العاج 2009يف القارة سنة 

أفريقيا والسودان والكونغو الدميقراطية، كما فتحت سفارات هلا يف كل من أنغوال والكامريون وغانا ومدغشقر ومايل وأوغندا 
والصومال وجنوب جمموعة أخرى ضمت كال من غامبيا وموريتانيا وموزمبيق  2011، وأحلقت هبم سنة 2010يف سنة 

سفارات هلا يف بوركينافاسو والغابون وناميبيا والنيجر وأضافت سنة  تتحتاف 2012امبيا وزميبابوي، ويف سنة السودان وز 
كال من تشاد وغينيا وجيبويت وإريرتيا، لتصبح تركيا أول دولة يف العامل متتلك متثيال دبلوماسيا بدرجة سفارة يف كل   2013

 .(19)يدول القرن األفريق
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 عشر ( سفارة بعدما كانت اثين39) ثالثنيإىل تسع و  2015وقد وصل عدد السفارات الرتكية يف أفريقيا سنة 
( سفارة سنة 31) ، وباملقابل سجلت السفارات األفريقية يف تركيا زيادة وصلت إىل واحد وثالثني2009( فقط سنة 12)

هو ما يثبت انفتاحا واضحا للسياسة اخلارجية الرتكية  على ، و 2009بعدما كان عددها ال يتجاوز العشرة سنة  2015
( مركزا يف 48ربعني )وأ يةمثانالقارة اليت طال هتميشها عقودا طويلة، كما أصبحت اخلطوط اجلوية الرتكية تنظم رحالت حنو 

 .(20)( دولة أفريقية28) مثان وعشرين
 العالقات االقتصادية والتجارية:  .ب 

د حتسينها وتطويرها للعالقات الدبلوماسية مع األفارقة إىل فتح جمال أكرب للتعاون معهم، سعت القيادة الرتكية بع
ويعترب اجلانب االقتصادي والتجاري من أهم تلك اجملاالت اليت تسعى كل دولة راشدة لتطويره واالرتقاء به، وقد حققت 

تقدما اقتصاديا جعلت االقتصاد الرتكي حيتل املرتبة  2002القيادة الرتكية من خالهلا سياستها االقتصادية املعتمدة بعد سنة 
 .2011( عامليا مع مطلع سنة 16السادسة عشر )

خطتها للتعاون االقتصادي والتجاري مع أفريقيا  2003وتأسيسا على ذلك وضعت حكومة العدالة والتنمية سنة 
  تجارية مع أفريقيا" واليت متثلت أهدافها فيما يلي: " إسرتاتيجية تعزيز العالقات االقتصادية وال          واليت مسيت ب

 زيادة حصة تركيا يف حجم التجار الكلي مع الدول األفريقية بأكثر من ثالثة باملائة يف ثالث سنوات. 
 فتح الطريق لشركات املقاوالت الرتكية الصغرية واملتوسطة الخرتاق دول املنطقة. -
كية مباشرة يف الدول األفريقية لزيادة القدرة التنافسية لرتكيا يف قطاعات القيام باستثمارات مشرتكة واستثمارات تر  -

 حمددة.
 نقل التكنولوجيا الرتكية لدول املنطقة. -
 رفع حصة شركات البناء الرتكية االستشارية واهلندسية يف األسواق األفريقية. -
ساء مزيد من القيم املضافة يف التخفيف من حدة الفقر يف أفريقيا عن طريق االستثمار االقتصادي هناك وإر  -

 .(21)اقتصاداهتم احمللية
 :كية أدوات رئيسية لذلك متثلت يفولتحقيق األهداف املذكورة وضعت احلكومة الرت  

 بدء حوار منتظم ومفاوضات اقتصادية رفيعة املستوى ألجل إنشاء جلان اقتصادية مشرتكة. -
 للعالقات الثنائية املتبادلة. التسريع يف عقد اتفاقيات أساسية مبثابة إطار قانوين -
 وضع ترتيبات للتجارة التفضيلية واتفاقات جتارة حرة مع الدول األفريقية. -
 تقدمي الدعم  واملساعدات التقنية للدول األفريقية يف عديد اجملاالت االقتصادية والتجارية الدولية. -
 دعم جهود األفارقة  اهلادفة لعضوية منظمة التجارة العاملية. -
 ء مكاتب لالستشارة التجارية يف الدول األفريقية.إنشا -
 دعم ومساعدة وإقراض الشركات الرتكية لتأطري نفسها وإجياد مشاريع هلا يف القارة األفريقية. -
 .(22)تعزيز نشاط البنوك الرتكية يف الدول األفريقية -
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ات الثنائية الرتكية األفريقية خصوصا وعلى مستوى الواقع العملي فإن لغة األرقام تعد األفضل لشرح واقع تطور العالق
، 2003مليار دوالر سنة  5.4، حيث كان حجم التجارة الرتكية مع جممل دول القارة األفريقية يبلغ حنو 2002بعد 

مليار دوالر، أي أنه تضاعف حنو ثالث مرات، وهو رقم مهم ميكن االستناد عليه يف  16ووصل بعد مخس سنوات إىل حنو 
ال تعد رقما كبريا إذا ما قورنت حبجم التجارة الكلي لرتكيا مع العامل والذي بلغ  امليار  16بالرغم من أن  تفسري التحسن،

 . (23)مليار دوالر 300 حنو 2008سنة 
غري أن ما ميكن مالحظته أيضا أن العالقات االقتصادية والتجارية بني تركيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء كانت 

، ففي سنة ى دول الشمال األفريقي بشكل كبريقادة حزب العدالة للحكم، إذ كانت مركزة علضعيفة جدا قبل وصول 
مليون دوالر مع الدول األفريقية  638مليار دوالر مقابل  2.7بلغ حجم التجارة الرتكي مع دول مشال أفريقيا حنو  1997

ألفارقة يف اجلنوب، لكن الواقع بدأ يتغري بعد جنوب الصحراء، وهو ما يدل على ضعف اهتمام املسؤولني األتراك آنذاك با
مليار دوالر  11إىل حوايل  2002مليار دوالر سنة  3.3تغريا كليا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري من حنو  2002

 .2014مليار دوالر سنة  20، مث تطورت لتصل إىل حنو 2008سنة 
تطورا  2011ع األفارقة جنوب الصحراء، إذ سجلت سنة وقد جاء التغري واضحا على مستوى العالقات الرتكية م

، 2003مليار دوالر سنة  1.3مليار دوالر بعدما كان يف حدود  07واضحا يف حجم التجارة البينية حيث وصل إىل حنو 
سرتاتيجية بتنفيذ احلكومة خلطة التطوير اال أي أنه تضاعف بنحو مخس مرات خالل مثان سنوات، وهو ما ميكن تفسريه

     ، واليت حثت الطرف الرتكي على توقيع اتفاقيات تقنية جتارية واقتصادية مع األفارقة مسيت اختصارا2003املعلنة سنة 
وهو ما مت تنفيذه مع كل من مايل والكونغو TRADE,ECONOMIC,TECHNICAL" أي  TET "      ب

 2007ومدغشقر وكينيا سنة  2006ي سنة وكل من بوركينافاسو وماالو  2005مث أوغندا والسودان سنة  2000سنة 
، وترافقا مع بدء توقيع تلك االتفاقيات وحىت 2010ومع الكامريون سنة  2008ومع كل من ساحل العاج وأنغوال سنة 

( وزيرا من أفريقيا جنوب الصحراء للتباحث يف إمكانيات التعاون فيما يتعلق 81زار تركيا حنو واحد ومثانني ) 2014سنة 
عينت تركيا  2007نذ سنة م، وقد مشلت حقائب أولئك الوزراء جماالت االقتصاد والتجارة والتعاون الدويل واملالية، ومبوزاراهت
حتاد الرتكي للغرف والسلع املتبادلة واملعروف يقيا جنوب الصحراء، كما اجتمع االجتارية تابعة هلا يف دول أفر  اتملحقسبع 

من أجل   UACCIAP"األفريقية للتجارة والصناعة والفالحة واحلرف املسمى ""مع احتاد الغرفة  "TOBBاختصارا ب  
 .  (24)توسيع التعاون إلنشاء غرفة أفريقية تركية مشرتكة

وبفضل التشجيع احلكومي، متكنت الشركات الرتكية من احلصول على فرص استثمارية يف أفريقيا، حيث سجلت سنة 
مليار دوالر،  105ن ثالثة آالف مشروع يف سبعني دولة حول العامل بقيمة بلغت تنفيذ املتعاقدين األتراك ألكثر م 2007

 .(25)باملائة من تلك املشروعات، واليت سجلت ازديادا بعد ذلك 22وقد كان للقارة األفريقية نسبة 
ة كما عمدت تركيا إىل تطوير استثماراهتا يف أفريقيا من خالل قطاع النفط، حيث وقعت اتفاقيات عديدة سن

للتعاون الطاقوي مع عدة دول أفريقية جنوبية منها الكامريون وكينيا والنيجر والسودان وأنغوال، وغانا اليت وقعت عن  2014
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ن  يف املائة م 20لبناء حمطيت تقوية متحركة من أجل توفري حنو  2014طريق شركتها الوطنية للكهرباء اتفاقية مع تركيا سنة 
 .(26)، وقد حددت عشر سنوات لتنفيذ وتسليم املشروعيةاحتياجات الغانيني الكهربائ

مليار دوالر أي  39حنو  2013و 1972وقد بلغت قيمة املشاريع اليت نفذها املقاولون األتراك يف أفريقيا بني سنيت 
 .(27)يف املائة من جممل األعمال املقاوالتية الرتكية اخلارجية19ما نسبته 

اليت الرتكي يف مشال أفريقيا من خالل شركات التشييد والبناء واليت استثمرت يف وميكن اإلشارة إىل التواجد املقاو 
وجود حوايل نصف آالت البناء الرتكية  2011مشاريع كربى يف كل من ليبيا واجلزائر واململكة املغربية، حيث سجلت سنة 

 .(28)ات االقتصادية بني تركيا ودول املنطقة، وهو ما يدل على عمق وقوة العالقيف اخلارج يف منطقة مشال أفريقيااليت تعمل 
وقد أخذت احلكومة الرتكية خطوات متقدمة حنو املشاركة يف املنظمات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا، حيث 

،كما 2005سنة  ECOWASأضحت السفارة الرتكية يف نيجرييا مقرضة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
عن   EACسرتاتيجية مع جمموعة شرق أفريقيا ، ولديها عالقات ا(29)فريقي للتنميةبنك األإىل ال 2008انضمت سنة 

إىل  2019، حيث تسعى تركيا للوصول معها آفاق 2010طريق السفارة الرتكية يف العاصمة التنزانية "دار السالم" منذ 
اكا" ممثال عن تركيا يف السوق املشرتكة لشرق ، كما اعتمدت السفارة الرتكية يف العاصمة الزامبية "لوز (30)منطقة تبادل حر

، كما اعتمدت السفارة الرتكية يف العاصمة اإلثيوبية 2012سنة   COMESAوجنوب أفريقيا واملعروفة اختصارا ب  
، واعتمدت السفارة 2012وذلك سنة  IGAD"أديس أبابا" ممثلة عن تركيا يف اهليئة احلكومية للتنمية املعروفة اختصارا ب  

         قتصادية لدول وسط أفريقيا واملعروفة اختصارا بل" ممثلة عن تركيا يف اجلماعة االلرتكية يف العاصمة الغابونية "ليربفيا
ECCAS  (31)2013وذلك سنة . 

ع وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بني األتراك واألفارقة، جند أن غالبية الصادرات الرتكية حنو دول أفريقيا  تتمثل يف سل
إنتاجية كاحلديد والفوالذ، وأطعمة ومنتجات استهالكية وأنسجة وإمسنت، إضافة للبالستيك وجمموعة أخرى من املنتجات 
املصنعة، يف حني تستورد تركيا من األفارقة منتجات أولية كالقطن واملعادن واألحجار الكرمية والفحم واجللود والنفط 

 .(32)وأخشاب البناء وبعض األطعمة
يزان التجاري األفريقي الرتكي فيختلف بني مشال القارة وجنوهبا، حيث تصدر تركيا لدول مشال أفريقيا ثالثة أما امل

أضعاف ما تستورده منها، يف حني يعد امليزان التجاري أكثر مساواة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء مع تفوق مسجل 
وغانا وساحل العاج والسودان من أهم الشركاء التجاريني لرتكيا يف لصاحل تركيا، وتعد دول جنوب أفريقيا ونيجرييا وإثيوبيا 

 . (33)جنوب القارة
 العالقات األمنية:  .ج 

يبدو أن تطور العالقات الرتكية األفريقية على الصعيدين السياسي واالقتصادي أدى إىل توسيع  آفاق التعاون لتشمل 
كيا يف أمن القارة األفريقية على عديد املرتكزات أوهلا املشاركة يف جماالت أخرى أمهها اجملال األمين، حيث تتأسس مشاركة تر 

أخذت تركيا  2015اجلهود الدولية لتحقيق السالم واالستقرار يف القارة واليت ترعاها منظمة األمم املتحدة، فمنذ أوت 
عسكريا  2200بتدريب  2014 حصة يف سبع من جممل تسع مهام أممية متواجدة يف القارة األفريقية، كما قامت هناية سنة



2002

 

151 152017  

 

   ميثلون أكثر من عشرين دولة أفريقية وذلك برتكيا، وقد نفذ عرب مشروع مشرتك بني وكالة التعاون والتنسيق الرتكية املعروفة 
 .2016و 2015يف الفرتة بني  واألكادميية الوطنية للشرطة الرتكية يف أنقرة TIKA       ب 

سامهة تركيا يف تأمني خطوط التجارة الدولية من خالل جهودها يف منطقة القرن أما املرتكز الثاين فيتمثل يف م
يف مكافحة القرصنة يف خليج عدن، وقدمت دعما عسكريا ألجل  2009األفريقي، حيث لعبت تركيا دورا فاعال منذ سنة 

 حتاد األورويب.عاون مع منظمة األمم املتحدة واالهذا اهلدف بالت
الثالث يف املسألة الصومالية حتديدا، واليت ميكن من خالهلا قراءة توجه تركيا األمين حنو القارة  يف حني يتمثل املرتكز

األفريقية، حيث تساهم تركيا يف عملية بناء الدولة يف الصومال يف عديد اجملاالت منها تدريب األجهزة األمنية، وختصيصها 
وقد بنت تركيا مدرسة لتكوين الضباط بالعاصمة الصومالية مقديشو،  ميزانية إلعادة هيكلة قوات اجليش والشرطة الصومالية،

، كما أشرفت القوات املسلحة الرتكية 2015-2013ضابط شرطة صومايل تدريبا يف تركيا بني سنيت 500وتلقى أكثر من 
 .(34)بعد طلب رمسي من احلكومة الصومالية 2016على تدريب اجليش الصومايل سنة 

سكري واألمين مع الصومال مستويات عليا وصلت إىل إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف الصومال وقد بلغ التعاون الع
، يتم من خالهلا تدريب اجليش الوطين الصومايل وذلك مبساعدة قوات اإلحتاد األفريقي والقوات اخلاصة 2016سنة 

جم املقار احلكومية وتبث عدم االستقرار يف األمريكية املعروفة بالكومندوس، هبدف مواجهة حركة الشباب املتمردة اليت هتا
 .(35)البالد

اقرتابات، أوهلا اجلانب اإلنساين الذي  ةثالث وميكن فهم الدور الرتكي األمين يف الصومال وأفريقيا بشكل عام من
اك مساعدات كبرية ، إذ قدم األتر 2011اعتمدته تركيا يف خطاباهتا منذ الزيارة التارخيية األوىل ألوردوغان إىل الصومال سنة 

ومتكررة للصومال وجتاوزهتا إىل مساعدات تنموية مشلت عديد الدول األفريقية وميكن اإلشارة يف هذا اجملال إىل ما تقدمه 
التابعة لرئاسة الوزراء واليت تقوم مبشاريع كبرية جدا يف أفريقيا صحية وزراعية وبنيوية وتعليمية. أما االقرتاب  TIKAوكالة 

و عامل تنفيذ السياسات التنموية يف الصومال وأفريقيا عموما، والذي مل يعتمد على الدعم احلكومي الرمسي فقط الثاين فه
بل تعدته إىل مؤسسات اجملتمع املدين املعنية بالشؤون اإلنسانية والتنموية، وعلى رأسها جند هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية 

IHH أن اإلنساين واإلغاثي.واليت أصبحت معروفة عامليا يف الش 
أما االقرتاب الثالث فيتمثل يف اعتماد تركيا على النهج اإلقليمي يف اهتمامها بقضايا أفريقيا، فاملسألة الصومالية 

 . (36)تتجاوز الدولة القومية لتشمل األبعاد اإلقليمية والعاملية، واليت تتطلب حلوال قائمة على التنسيق والتوازن اإلقليمي
 :تقبل  العالقات الثنائيةمس -رابعا

 نإية السلطة يف تركيا، ميكن القول من خالل ما مت حتقيقه خالل مسرية أربعة عشر عاما منذ تويل حزب العدالة والتنم
سرتاتيجية الرتكية الشاملة جتاه القارة واليت تستخدم خمتلف تجه حنو مزيد من التحسن، نظرا لالالعالقات الرتكية األفريقية ت

التعاون من أجل تطوير العالقات الثنائية، كما أن النظر إىل املشكالت الرئيسية لألفارقة وحماولة معاجلتها، ميكن أن  جماالت
يكون ضامنا لقبول السياسة الرتكية يف القارة األفريقية سواء من جهة األنظمة أو من جهة الشعوب، فاعتماد تركيا سياسة 

، وختصيص برامج حكومية دقيقة لتقدمي املساعدات اإلنسانية واإلغاثية، وبناء املشاريع الدفع جتاه حلحلة املشاكل األفريقية
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ذات النفع العام كمجاالت الصحة والزراعة ومشاريع البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية، وتوفري املعدات الالزمة للتنمية 
، إضافة إىل دور مؤسسات اجملتمع املدين  TIKAالرتكية يف شىت اجملاالت، على غرار ما تنفذه وكالة التعاون والتنسيق 

كل هذه اآلليات حتقق القبول العام للتواجد الرتكي يف أفريقيا، ما جيعل  ،عمل بالتوازي مع  برنامج احلكومةالرتكية واليت ت
روطيات أو الصيين الرباغمايت، تركيا متثل بديال وخيارا أفضل لألفارقة من اخليار الغريب بشقيه األورويب واألمريكي صاحب املش

خاصة إذا أضيف العامل الثقايف واحلضاري والديين الذي يربط تركيا بكثري من الدول األفريقية، والذي يعد عامال مساعدا 
 واألمين يف املنطقة.  واالقتصادي االستثماريعلى منح أفضلية لألتراك يف مقابل الدول الكربى األخرى الساعية للتواجد 

 :خاتمة
واليت ارتكزت على مفاهيم جديدة  2002ن السياسة اخلارجية اجلديدة اليت اعتمدهتا تركيا بعد سنة إميكن القول 

لصياغة دور تركيا يف العالقات الدولية، أمثرت عديد النجاحات على املستوى الداخلي االقتصادي والسياسي، وأيضا على 
أصبحت تركيا صاحبة رأي ودور فاعل يف حميطها اإلقليمي وأيضا ضمن املستوى اخلارجي بشقيه اإلقليمي والدويل، حيث 

 التفاعالت الدولية القائمة.
كما أن املنظور الرتكي اجلديد واملختلف للقارة األفريقية، ساهم هو اآلخر يف االنفتاح على القارة ذات اإلمكانيات 

من خالل استفادة تركيا من مشاريع اقتصادية واستثمارية واملوارد املهمة، وحقق نقلة نوعية يف عالقات الطرفني ببعضهما، 
 مرحبة، واستفادة األفارقة من السياسة الرتكية يف القارة واليت نفذت مئات املشاريع  البنيوية التنموية واإلنسانية.

ل االستثماري يف القارة، أما التوجه الرتكي األمين يف القارة األفريقية، فكان هادفا باألساس إىل توفري املناخ املالئم للعم
 فبدون توفر األمن ال ميكن حتقيق التطور االقتصادي والتنموي.

وقد نتج عن املنظور الرتكي اجلديد والشامل للقارة األفريقية قبول أفريقي ميكن استثماره يف رفع مستوى العالقات إىل 
 أفضل. أرقى درجاته، ما حيقق للطرفني فضاء تعاونيا أوسع  ومستقبال مشرتكا 
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